Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

452/16.12.2013

MEMORIU DE ACTIVITATE 12 noiembrie -16 decembrie 2013

1. Reprezentantul teritorial RUR, prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav, a
transmis materialulul referitor la propunerea pentru introducere in
Regulamentul RUR a masurilor pentru monitorizarea specialistilor cu
drept de semnatura la nivel de regiune de dezvoltare, conform celor
stabilite in sedinta C.S. RUR din 14 noiembrie 2013.
2. S-a transmis coordonatorului pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
solicitarea de a introduce observatii referitoare la rolul si atributiile
reprezentantelor. Acum, pe site-ul RUR, este o propunere de
Regulament pentru functionarea birourilor/reprezentantelor, fara a se
vedea care si cum au fost preluate din propunerile noastre de
modificari. Solicitam, din nou, accesul reprezentantelor la site-ul RUR
pentru informari in timp real.
3. Reprezentantul teritorial a transmis materialul pentru revista
Urbanismul-Serie Noua, numarul referitor la parcelari si extinderi.
4. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a transmis la
sediul central RUR 5 (cinci) dosare pentru inscrierea in stagiu si 4
(patru) dosare de solicitare drept de semnatura. Revenim la solicitarea
de clarificare a situatiei stagiarilor RUR, in sensul publicarii pe site-ul
RUR a tuturor stagiarilor (data inscrierii la stagiatura, modul de
efectuare a stagiaturii, indrumatorul de stagiu si/sau alte date
considerate relevante) precum si activarea subcomisiei de monitorizare
stagiu.
5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest –judetul Timis a
continuat cercetarea prealabila referitoare la suspiciunea de stampila
de complezenta, iar materialul va fi trimis secretariatului Comisiei
Centrale de Disciplina care a transmis sesizarea facuta de Comisia de
Examinare RUR.
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6. Reprezentantul teritorial prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav a participat
la o masa rotunda pe probleme de “Spatiu public” organizata de OAR
Timis si ASOP (Asociatia Peisagistilor Timis) in data de 25 octombrie
2013. In urma pozitiilor diferite de asumare a responsabilitatilor a unor
actori la procesul de devenire urbana/teritoriala dl. arh. Radu Radoslav
a lansat o propunere referitoare la responsabilitatile participantilor la
acest act, propunere ce s-a materializat intr-o “Scrisoare deschisa
RUR” si care se va dezbate in sedinta C.S. din 19 decembrie 2013.
7. Biroul teritorial din Timisoara a transmis si propunerea pentru norme de
aplicare a Legii 190/10 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.7/2011, pentru modificarea si completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
referitoare la arhitectii sefi. Aceasta trebuie sa aiba viza juridica pentru
a se putea aproba.
8. Arh. Radu Radoslav a transmis Comisiei Tehnice de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Timisoara observatii legate
de “PUG Timisoara-Revizia 3”. Constatam, din nou, ca se impune o
clarificare la nivel de Minister al Dezvoltarii Regionale si Adminstratiei,
un regulament de functionare al acestor comisii, pentru a nu se
transforma in mijloace de manipulare in serviciul arhitectilor sefi si
factorilor politici.
9. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a pregatit decernarea
celei de a XII-a Diplome de Excelenta in Domeniul Regenerarii Urbane
prin initiative independente, care se va acorda azi, 16 decembrie 2013
Asociatiei Simultan si Grupului H.Arta pentru promovarea spatiului
public prin arta contemporana.
10. Biroul teritorial Timisoara a postat pe site-ul sau si a transmis telefonic
si prin email toate informatiile relevante pentru specialistii cu drept de
semnatura pentru solicitanti de drept de semnatura pentru asociatii
profesionale, administratie publica, mas media local etc.
11. Biroul teritorial Timisoara s-a preocupat si de activitatea de gestiune si
administratie curenta (acte contabile primare, inventar mijloace fixe,
B.V.C. birou pentru 2014, etc.) .

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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